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  ریتانیا  به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 77((حةمةنامة حةمةنامة 
  

ی  ت و پاره خۆیی خۆی به خه ربه  سه وی بوو، ڕۆشنبیر که وه که ته سه ن ده  الیه  ڕۆشنبیر که له
رووی خۆی  کانی سه رمانه م فه وبدات، هه کان هه کداره کوو هزه چه ب وه ست دا، ده ده کاش له

عید  مه سه کاک حه! ربگرت تیش وه تی ئازایه م خه ج بکات، هه  ج بهوه یه گوایه به
لمنی  ی بیسه وه تی کوردی بت، بۆئه سه ده شک له ی به ی کوڕی تاقانه وه ن بۆ ئه سه حه
وی بووه و  ڕاستی که کات و به ج ده به وه ج ڕی دسۆزیه وپه ئه رووی خۆی به کانی سه  رمانه فه که

ی  وه ربگری، بۆ ئه تیش وه تی ئازایه ی نوسی و توانی خه لینامه ت و پاداشته، جه شیاوی خه
ری  گه ر ئه رامبه به تی له یه ت هه سه میشه ده  هه وه، که ونته ش به وامانه رده  به و گومانه ئه
  رکۆمارنامه مه سه هتا کاکه ح وه وه، ئه خۆیه بوونی ڕۆشنبیر به سته چ بوون و وابه واوی ملکه ته به
ت چ  سه ندی نوان ڕۆشنبیر و ده یو  په گا که مه تده نوس، ئاخر شکور هوشیاره کاکه حه ده
 . کی گوماناویه یوندیه په

رجه  ی مه ند و گوێ ڕایه ب زیاتر پاپه خشرا، ده تی پ به سه تی ده ی ئازایه ڕۆشبیر که نیشانه
وه،  ی خۆیدا بچته عریفیانه یامی مه گژ په بت زیاتر به ، دهت بت سه کانی ده زۆر و قورسه

کوو خۆی  یه وه زن، بۆی نی ت بۆی کشاوه ببه سه کان، که ده  سوره بیری بچت، هه ناب له
م  ه چاوی تیژی قه یه به کان شۆڤه بکات، بۆی نی ی ڕاستیه گوره یه به وه، بۆی نی بیر بکاته

ر  سه ئاگا ببیست و چاودرکی چاپوک بت به کی به ی ڕۆشنبیریه گوچکه هیه ب ببین، بۆی نی
نھا بۆی  و ته وسا ئه وه، ئه و بیربکاته ت له جیاتی ئه سه ڕی بکات ده ب چاوه وه، ده ته سه ده
  یه، که ته و دیماگۆجیه ش ئه وه وه، ئه ناوی خۆیه ت بخاته ڕوو به سه کانی ده وه یه بیرکرنه هه
ک یان دروستر  نی خه وه کۆمه سته وی و وابه خوازت به هاوکاری ڕۆشنبیری که ت ده سه ده

 . واشه بکات بم ڕای گشتی پ چه
تی  رۆکایه ر یاسای سه سه ی و پارتی دا دروست بووه له آتی نوان یه ی که له و جیاوازیه ئه
داوه،  ری هه وه سه م دوو پارته فکری ئهرخانی سیاسی و  سه که له رمی کوردستان، جیاوازیه هه

ی به  وه کوو ئه ک وه رم، نه رۆکی هه کانی سه ته سه ی حوکمانی و ده ر شوه سه که له جیاوزیه
وێ  یه رکۆمار ده سه[کان بنوس  واشه کردنی ڕاستیه  بۆ چه ن وتراوه که سه عید حه  سه مه کاک حه

و هژایه  ی که ئه وه ، ئه]چاو بکرێ  رمی کوردستانیشدا ڕه هه له.. .. . مۆدیلی دیموکراسی عراق
  سته به ی ڕۆشنبیری وابه  ڕگه ت له سه  ده ته که ی دیماگۆجیه قترین نموونه وه زه یکات ئه ده

رعی نوان  یمانتی نا شه هاوپه یه که له مه رهه و به وه ئه می بھنی، ئه رهه خوازت به خۆیه ده
 . وه وته که ت ده هس ڕۆشنبیر و ده

وه  که ن خه الیه وخۆ له رم ڕاسته رۆکی هه ی بۆچی له ئستادا ناخوازت سه آتی یه
وه،  وت مۆدیلی دیموکراسی عراق بۆ کوردستان بگوازته یه  ده یه که وه بژردرت؟ بۆئه هه
یان بۆ داڕشتنی ! وه؟  بکاتهریدا ساغ سه وا به وت به ناڕه یه ن ده سه عید حه سه مه کوو کاک حه وه

رز کاک  ر به گه رمی کوردستانه له ئستادا؟ ئه تی هه رۆکایه دیوکراسیترین شیوازی یاسای سه
کات بخرته  موو کورده، چ پویست ده دا تاکه پاوراوی هه م قۆناغه له سعود بارزانی، که مه
دی بۆ  رم؟ ئه رۆکی هه  سه ران بب به گدهن نگی ده ی ده ی ساده زۆرینه ی به وه وه، بۆئه نگدانه ده
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جیاتی دانان،  بت، به پی یاسای له وه نه مانه رله ی په ڕگه بت؟، واته له ها نه ی ڕه زۆرینه به
ت که  ی دراوه رمه و هه کی ئه های خه ی ڕه نگی زۆرینه رم ده ی ئستای هه مانه رله م په که ئه

ک تاکه کاندیدی  رۆکیان؟ ئایا له کاتکدا که کورد یه سه ێ بب بهکر ڕێ ده ڕز بارزانی چاوه به
وتنکی  ختیش ڕیکه رز بارزانی ب و پش وه ویش به ئه  رم که تی هه رۆکایه ب بۆ سه هه
خکی   و بایه بژادن چ گرنگی وه، هه یه  کتی ن پارتی و یه الیه  ر کرابت له  سه وافوقی له ته

کانی  ته سه واتی و ده ڕه یه له مه گومان نی خش؟ ئایا ئه به که ده دیموکراسی به پۆسه
وه؟، ئایا  مان ناخاته ژیر پرسیاره که رمه ی یاسادانانی هه زراوه و دامه مان به مان و متمانه رله په
وت مۆدیلی دیموکراسی عراق، بۆ کوردستان  یه ی ده کتی ن که یه یه گه وه ده وه، ئه ئه

ی  رچاوه وه سه مۆی کوردستانه ی وایه که له واقیعی ئه وه؟، یان بۆ چونکی واقیعیانه هبگوازت
قازانج و  واشه وازی بکات به بی ڕۆی ڕۆشنیری چه مه وتراوه ده کاکه حه گرتووه؟ بۆیه به

 . یان ی دیکه که شه تی کردنی به تی کوردی و بۆ زیان و دژایه سه شک له ده نگری به الیه
ی  کتی یه، ئه ر شوازی حوکمانی  سه ی له آتی کان نوان پارتی و یه جیاوازیه ک لهک یه
خوازت  ردا پارتی ده رامبه به زۆر دیموکراتیتره، له مانی بت، که رله که په خوازت، شوازه ده

ن  سه عید حه مه سه می کاک حه وه هیچ  ی که وه دا ب ئه تی بت، من لره رۆکایه که سه شوازه
ژر  وه ڕوو که له مه مه خه ی بۆ ده] کوردستان نت [ ڕزی  ک ڕاپرسی سایتی به وه، یه مه بده
تی فرت و فی تدا بکات  س توانیویه که ڕوه چووه و، نه لکتۆنیدا به ری و ئه قکی کۆمپیته عه

ژر گوشار و  سیش له که نیووه و نه یان ته که گدانهن ندی ده به وری مه کداریش ده له چه و نه گه
مانه  ئه! یاری خۆی پدراوه  پارتی نه نگی به ترسی ئاسایش ده دی له فشاردا و به نابه

 کاکه  یه که ی کوردستان نت، ڕای نوخبه که وه ڕاپرسیه ی تریشه که ک و له الیه الیه موویان له هه
ک ڕاو  نووس، نه وان ده نی بۆ ئه م خۆیشی خۆی گوته و ههسنده  په م ڕاکانیانی پ مه هه حه
وه، له  وت له بیر خۆی بباته تا بیریشی چووه یان ده وه مه ئه رچی کاکه حه گه ل، ئه نگی مگه ده
ر  ی هه وه کا و ئه رانی کوردی ده ی سیاسی و یاسادانه ڕای نوخبه  دا، پشت له9ی  رکۆمارنامه سه

 . وت که ی ده گه  ناچاری له ن بهزا لی ده مگه خۆی به
پارتی و  ی، که کتی ی پارتی و یه که ر پۆژه سه نگدان بوو له  ده ی کوردستان نت که که ڕاپرسیه

ری  نگده ی ده ی نوخبه ی و زۆرینه کتی سنده و، یه تیان الپه رۆکایه ش شیوازی سه مه  حه کاکه
 . وه بوو ی خواره یه م شوه ی به که امهنج مانی، ئه رله کوردستان نتیش شوازی په

 1535ران  نگده ی ده ژماره
ی پشنیارکراوی  مانی کردووه، که پۆژه رله شوازی په پشتیوانیان له ی که وانه ی ئه ژماره

 . ران نگده  ی ده71دا  سه ی له کاته ڕژه ده ر، که نگده  ده1097یه، بریتی بوون له  کتی یه
ی پسنیارکراوی   پۆژه تی کردووه، که رۆکایه که پشتیوانیان له شیوازی سهی  وانه ی ئه ژماره
ش  وانه ران، ئایا ئه نگده  ده29دا  ی له سه کاته ڕژه نھا ده ته س بوون که  که448نھا  یه، ته پارتی

مین  که مه، یه کوو کاکه حه وه، وه خوازن مۆدیلی دیموکراسی عراق بۆ کوردستان بگوازنه ده
کوو  کانی کورد یان وه کیمه ره حه ک له دوو ڕبه الل، یه رکۆماری عراق، مام جه  سهکوردی

تبار  نی ماندالی کوردی پ تۆمه فیق سابیر گوته ی کورد دکتۆر ڕه وره شاعیرو ڕوونکبیری گه
 . کات؟ ده

ری  نه چی خو زان، که نتی ئیسالمی سیاسیش ده رکی لیباڵ و ئه مه که خۆی به نوسه کاکه حه
  ک له کات، چۆن ستاشی یه تک یاری ده ند په ر چه و پیاوه له سه ن، چۆن ئه یر که ڕز سه به
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و ئیسالمیه  ری ئه نگه بته هاوسه کات، چون ئستا ده کانی ئیسالمی سیاسی ده وه ره توند ڕه ڕبه
وتوخواز  ی پشکهی و رووناکبیران کتی الماری یه میشه په مه ئاسا هه ی، که کاکه حه سیاسیه

  ریک خۆی به عی با، نوسه رجه مه کات بکری به شیره و پشنیار ده ال به وش مه ئه دات که ده
تیشدا،  عیه رجه ناو مه بت، له ت هه عیه رجه ڕی به مه ه شت باو ڕی علمانی برانت، چۆن ده وپه ئه

 . هی تی ئاینی عیه رجه مه ت که عیه رجه وتووترین جۆری مه دواکه
ی  که مه ه ک قه یه ت بووه، تاچ ڕاده سه سلیمی ده ک ته یه ندازه مه تا چ ئه  حه ن کاکه ماشاکه ته

تدا  سه ڵ بوونی ده واو گوایه یه له پناو ته و گرنگ نی وه، که بۆ ئه سته ده خۆی داوه به
ی که   سالمی سیاسیهو جۆری ئی ری ئه نگه ی رازی بوون به هاوسه جۆرک سازش بکات تا ڕاده به
ناو  یه من بۆ به مه بوختان نی دا، ئه م ده ه قه یاری خۆی له  نه رکی مۆدرن به کوو نوسه و وه ئه

وه  ی خواره مه م، چونکه ئه که نتی ئیسالمی سیاسی ده ڕکی مۆدرن و ئه  و نوسه ری نوخبه ڕبه
  عی بای ئمه رجه شیریش مه ال به مه.. . [دا نوسراوه  مه  ی کاکه حه9رکۆمارنامه   سه ق له به ده

 م چونکه که سند ده شیر په ال به بت، بۆیه مه
 . خش دت مانای موژده به شیر له بوشراوه هاتووه و به  به-1
 . ]رم دلرتره ختی هه الکانی پایته موو مه نگی له هه  ده-2

  ی که گوی به شیر، جگه له وه ال به کوو مه یدا بۆ ئیسالمکی سیاسی وه م ستایشه مه له کاکه حه
 پناوی  داوه، له   ی خۆی نه که نتی ئیسالمی سیاسیه ناو مۆدرن و ئه مه به ه تی قه حورمه

ی دیکه، له بیریشی  که شه تی به ت بووی کوردی و، دژایه تی دوو له سه شک له ده ستایشی به
ی  آه یه  نگ دلر راوردی ده آات، به باسی ده سنده و  خۆی الی په آه ی عه رجه و مه چووه که ئه

ی ڕقی  نده وه مه ئه ر کاکه حه گه راورد کردووه، ئه رم به ختی هه الکانی پایته ڵ مه نھا له گه ته
رکوک ناکات،  الکانی پارزگاکانی سلمانی و که ک و مه یه و حساب بۆ خه آتی کورانه له یه

 !. کی سڤیلی پارزگای دهۆک بخوات نان و خهالکانی بادی بوو مافی مه ق نه هه
کانیان ل  ک، بتوانرت ڕاستیه خۆڵ کردنه چاوی خه رچوو، به سه مه به رده و سه پم وایه ئه
رکۆمارنامه دا بیخوات،  تی له سه کیه ره مه گه ی کاکه حه و خورمایه وه، چونکه ئه بشاردرته

 . کی کوردستان دایه نی خه نی کۆمهکا گیرفانی ڕاستیه ی له که نکه مکه ده ده
slemanyunes@yahoo. co. uk 

 

3 


